Kehys-Kepa ry
Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki

KUTSU
28.5.2018

KEHYS-KEPA RY:N YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Hyvä Kehys-Kepan jäsen
Tervetuloa Kehys-Kepa ry:n ylimääräiseen vuosikokoukseen 19.6.2018. Kokouksessa
jäsenistö päättää kehitysjärjestöjen uuden kattojärjestön perustamisesta, uuden
kattojärjestön nimestä, säännöistä ja ohjelmasta vuoteen 2021. Kokouksessa jäsenistö
valitsee uudelle kattojärjestölle myös puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen
kaudeksi 2018-2019. Pyydämme huomioimaan, että hallitus valitaan puheenjohtajia
lukuun ottamatta ns. blokkina. Vastaehdotusten on näin ollen myös oltava esityksiä
hallituksen varsinaisten jäsenten ehdotetuksi kokoonpanoksi. Katso tarkemmin liitteenä
olevasta vaalijärjestyksestä.
Erillinen kutsu ja ilmoittautumisohjeet ovat tämän kutsukirjeen liitteenä.
Ylimääräisen vuosikokouspäivän ohjelma
Ajankohta
Paikka
12:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 – 17:30

Tiistai 19.6.2018
Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Braille auditorio
(pääsisäänkäyntikerros), Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu (tällä kertaa ei ole järjestettyä lounasta)
Juhlapuheenvuorot ja tervehdykset: Eija Ranta, kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtori,
tieteenalavastaava, Helsingin yliopisto ja Seamus Jeffreson, eurooppalaisten
kehitysjärjestöjen kattojärjestön Concorden toiminnanjohtaja
Ylimääräinen vuosikokous, kokous pidetään suomeksi

Kokousaineisto ja ilmoittautuminen
Kokouksen esityslista, liitteet ja ilmoittautumislomake ovat osoitteessa
https://www.kepa.fi/vuosikokous-2018. Lähetämme kokousaineiston paperiversiona
pyynnöstä. Pyynnöt osoitteeseen info@kepa.fi tai puhelimitse 09 584 233.
Kokousjärjestelyiden takia toivomme ilmoittautumisia 12.6. mennessä.
Valtakirjan voi skannata Kepaan 12.6. mennessä osoitteeseen info@kepa.fi. Jäseniä
pyydetään huomioimaan, että vaalijärjestyksen §25 mukaan kokouksessa todetaan
jokaisen äänioikeuttaan käyttävän henkilöllisyys.
Tervetuloa,
kokousterveisin
TIMO LAPPALAINEN
Timo Lappalainen
toiminnanjohtaja
Liitteet

Kokouskutsu, valtakirjapohja, vaalijärjestys
→ In English

Kehys-Kepa ry

INVITATION

Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki
28 May 2018
______________________________________________________________________________________________
ADDITIONAL ANNUAL MEETING OF KEHYS-KEPA RY
Dear Kehys-Kepa Member
You are invited to attend the Additional Annual Meeting on 19 June 2018. At the meeting
the members decide on the founding of the new umbrella organization, the name and the
regulations as well as the program by 2021 of the new umbrella organization. Members
also elect the Chairperson, Vice Chairpersons and members of the Board for 2018 - 2019.
Please note that the members of the Board are elected, except Chairpersons, as a block.
Counter proposals must therefore also be presentations to the proposed composition of the
other members of the Board. Please see the enclosed election rules.
A more detailed programme and instructions for registrations are attached to this
invitation.
Programme for the Additional Annual Meeting day
Time
Place

Tuesday 19 June 2018

12:00 - 12:30
12:30 - 13:30

Registration and coffee (this time there is no organized lunch)
Celebration speeches and greetings: Eija Ranta, University Lecturer, Head of Discipline,
Development Studies, University of Helsinki and Seamus Jeffreson, Director of

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Braille auditorium,
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki

CONCORD, the European NGO confederation for Relief and Development
13:30 – 17:30

Additional Annual Meeting, the language of the meeting is Finnish.

Meeting material and registration
The Additional Annual Meeting agenda, appendices and registration form can be found on
Finnish online at https://www.kepa.fi/vuosikokous-2018. Paper copies of the material
are available on request. Please email your request to info@kepa.fi or phone 09 584 233.
To facilitate the meeting arrangements, please, register by 12 June.
The scanned proxies can be emailed to info@kepa.fi by 12 June. Please note that
according to section 25 of the Election Rules, the identity of all those using their right to
vote will be verified at the meeting.
We look forward to seeing you at the meeting.
Yours sincerely
TIMO LAPPALAINEN
Timo Lappalainen
Executive Director
Appendices

Notice of meeting, Proxy template, Election rules (available only in Finnish)
→ In Finnish

